
Verksamhetsberättelse Järfälla HC Team 05/04, U14, Säsong 2018/2019 
 
 
Sammanfattning säsong 18/19: 
 
Bästa sammanfattningen för denna säsong är tonårskris! 
 
Grundträningen var för låg och samträningarna med T06 var bra för de som hade ambitionen men 
inte bra för alla. De egna träningarna gav möjlighet till lagkänsla men tyvärr för få för att bedriva bra 
lagövningar, vilket påverkade laget negativt. 
 
Tack vare de 04’r som anslöt under hösten blev truppen större till 2 målvakter och 14 utespelare. 
Dispens ordnades för att kunna spela matcher med alla 04or. 
 
Dock skapade hybridserien återigen mycket problem i laget med brustet självförtroende och mycket 
negativ energi som gjorde arbetet med gruppen mycket besvärligt. 
 
Hårt arbete från lagledning och lättare motstånd under våren gjorde att självförtroendet succesivt 
förbättrades och laget sammansvetsades igen och spelglädjen kom tillbaka. 
 
 
Organisationen: 
 
Tero Toumarilla slutar som huvudansvarig tränare och fortsätter hjälpa laget till en början som 
assisterande tränare.  
Snorri Sigurbergsson ersatte Tero som huvudtränare i september.  
Vid föräldramötet 2018-09-05 meddelade David Landes att han lämnar lagledarrollen pga tidsbrist 
men fortsätter som bemanningsansvarig av Rolba Jour.  
Jan Sahlberg tar över som huvud-lagledare med hjälp av andra pga tidsbrist. Ia Bianchi går in som 
hjälp-lagledare under hösten. 
Robert Karlsson tar under hösten över materialansvaret från Magnus Thunell. 
Malin Hedman  fortsätter som kassör. 
Pga av tidsbrist för Robert så går Tommy Larsson och Tommi Karlsson in som ass.materialare 
framförallt för att hålla igång slipningen. 
 
Snorri har svårt att hinna med både alags-spel och träning och Robert och Janne går in och hjälper till 
på isen på våra egna träningar. 
 
För att hjälpa laget i deras sportliga utbildning, hoppar Janne av som lagledare och stöttar Snorri som 
ass.tränare tillsammans med Robert Karlsson. Ia Bianchi tar rollen som lagledare. 
 
Efter seriens slut blir nya förändringar och Robert Karlsson blir huvudtränare och ansvarig för 
försäsongsträning och upplägg inför nästa säsong med Janne som ass.tränare vid behov. 
 
Truppen: 
Vid säsongens slut bestod T05/04 av, 11 st 05or och 5 st 04or samt en nybörjare som kommer från 
innebandyn. Lukas Klingsell har bestämt sig att fortsätta i Solletuna och har erbjudits plats där.  
Mer spelare behövs. Samarbete med Sollentuna är under diskussion inför 2019/20. 
 
Träningar: 
På sommarlägret deltog 13 spelare från truppen. 



V. 33 startade ispassen med till en början 2-3 pass i veckan för att sedan eftersträva 3-4 ispass 
tillsammans med 1-2 matcher. 
Många isträningar har varit gemensamma med T06. 
 
 
Denna säsong har vi haft: 
ca 130 isträningar. 
1 målvaktsträning i veckan, under lov uppehåll. 
3 fystester 
  
Vi har bjudit in andra lag att samträna med oss och avslutat med att spela match där vi haft ex två 
Österåker-spelare med i laget. Jätteroligt och uppskattat med ett sådant samarbete.  
Vi har blivit bjudna till 1 träningsmatch mot Sollentuna och vi har bjudit in till 2 med 
Hässelby/Kälvesta. 
 
Inför nästa säsong har vi startat med 23 Barmarksträningar, varav crosstraining 1 g/v på POPUp Padel 
i Kungsängen och Fys på Kalhälls IP med Kirri. 
 
 
Matcher: 
Inga träningsmatcher bedrevs inför uppstart av Seriematcher. 
Vi har spelat Hybridserie, 9 okt-23 mars, med 11 matcher i grundspel och 13 matcher efter 
omfördelning i C-serie. 
Matcherna har i C-serien varit 1-2 ggr/v och ibland ingen match.  
 
Cuper: 
1-2 sept. arrangerade T05/04 Kronwall Bauhaus Cup i två dagar. 
6 lag deltog och alla, utom en spelare var med.  
Laget deltog i Danijela Rundqvist endags cup i slutet av sept. 
I slutet av mars åkte hela laget tillsammans med 4 inlånade spelare från Sollentuna, till ORE-cup i 
Furudal. Vi var för få och hade många matcher i cupen varför Ia föreslog att fråga grannklubbarna om 
de ville låna ut spelare.  
Säsongen avslutades med vår egen Kronwall cup den 7 april med 4 gästande lag.  
 
 
Andra aktiviteter: 
 
Lagledningen har under säsongen jobbat med att få ihop gruppen och minimera konflikterna och 
taskigheterna och arbetet kommer att fortgå nästa säsong. 
Lagledningen anlitade Rune Engström från Capello.nu, hade en 2-tim föreläsning för spelare och 
lagledning. Det handlade i det stora hela om eget ansvar och respekt för varandra. 
 
Fortsatt arbeta med laget, -Det egna ansvaret för sin egen sportsliga utveckling. Vad vill du uppnå? 
När ska du kunna det du vill?  Var kan du träna det du vill bli bättre på? Hur ska du nå dit?  100% 
energi och focus vid träning/match, har varit ledorden. 
 
Individuella utvecklings-samtal med alla spelare. De handlade sportsligt om individen men även om 
attityd gentemot varandra.  
 
SISU, Idrottsutbildnarna har varit och besökt oss 3 av 7 gånger. Vi kommer att gå igenom 
Barnens/ungdomars rätt till idrott och har valt kasta om olika delar ur häftet, som passat vår grupp 
bäst.  



 
Höstavslutning med Bowling och middag 
Pizzahäng och tittat på A-lagsmatch. 
Varit och besökt StarZone, testat deras center i Märsta och gjort hockeyspecifika övningar med deras 
tränare. 
Spelat pingis på Bordtennisklubben nära ishallen.  
Våravslutning med curling på No 1 Curling i Täby och hemlagad mat. 
 
 
Föräldramöten: 
4 föräldramöten har genomförts. 
 
 
Järfälla 190604 
Ia Bianchi, Jan Sahlberg, Petra Ahrnstedt 
Lagledare, Team 05/04 
 
 
 
 
 
 
 


